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 Ο αγώνας για το περιβάλλον είναι αγώνας για την ίδια τη ζωή. 
 Μια απάντηση στα δημοσιεύματα των εφημερίδων, που θέλουν τους Έλληνες πρώτους στα λόγια    
για το περιβάλλον και τελευταίους στις πράξεις.  

Κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών του εφιαλτικού φετινού καλοκαιριού, αρκετοί ήταν αυτοί οι 
συνάδελφοι που βρέθηκαν μέσα στις φωτιές, προσπαθώντας να σώσουν οτιδήποτε αν σώζεται. 

Πέρα από την ανυπαρξία, πολλές φορές, των κρατικών φορέων, φάνηκε και η αδυναμία 
αρκετών εθελοντικών ομάδων δράσης για μια ποιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των δύσκολων 
καταστάσεων, λόγω κυρίως της έλλειψης επαρκούς εκπαίδευσης. 

Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, προσπαθήσαμε να «ανιχνεύσουμε» τους φορείς και 
τις ομάδες του χώρου της εθελοντικής οικολογικής δραστηριότητας.  

Η πρόταση που απευθύνουμε στους συναδέλφους και στα μέλη των οικογενειών τους που 
ενδιαφέρονται να βοηθήσουν εθελοντικά στον τόσο σημαντικό αυτό τομέα, χωρίζεται σε δύο 
κατηγορίες.  
 
Α. Σε όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να αφιερώσουν αρκετό χρόνο, οι τομείς στους οποίους 

μπορούν να δραστηριοποιηθούν είναι:  
1.  Η προληπτική δασοπροστασία (περιπολίες σε περιαστικά δάση και στελέχωση 

πυροφυλακίων) σε συνεργασία με δήμους και δασαρχεία. 
2.  Η δεντροφύτευση (μέσα από προγράμματα αναδασώσεων δήμων και δασαρχείων) 
3.  Η σήμανση μονοπατιών και διαδρομών πολιτιστικού ενδιαφέροντος. 
4.  Ο καθαρισμός αρχαιολογικών χώρων, τόπων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και ακτών. 
5.  Η συμμετοχή σε εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης του κοινού για θέματα περιβάλλοντος. 
6.  Η συμμετοχή σε συμβολικού χαρακτήρα εκδηλώσεις των οργανώσεων που έχουν  
      αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
7.  Η  συγκέντρωση υπογραφών για θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον. 
8.  Ενέργειες ακτιβιστικού χαρακτήρα. 

 
Β. Σε όσους έχουν τη δυνατότητα να αφιερώσουν 100 ώρες (23 συναντήσεις σε διάστημα 3 

μηνών): Προτείνουμε τη συμμετοχή στο ποιο αξιόπιστο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εθελοντικής 
δράσης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών  

«Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους» . 
Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η εκπαίδευση  ενηλίκων στις δεξιότητες διαχείρισης 
κινδύνων που σχετίζονται με πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς, προστασία περιβάλλοντος, 
θαλάσσια ατυχήματα κ.α. 

 Οι τομείς των δεξιοτήτων είναι η παροχή πρώτων βοηθειών, η ομαδοσυνεργατική δράση, η 
ψυχοκοινωνική στήριξη των πληγέντων, οι διασώσεις, η οργάνωση-διαχείριση καταυλισμών, η 
λήψη αποφάσεων, η αυτοπροστασία κ.α. 



 Η εκπαίδευση θα γίνει από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, το Πυροσβεστικό Σώμα, τα 
δασαρχεία, το Λιμενικό Σώμα, τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, την 
Κινητή Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών και το πρόγραμμα Κοινωνικής Στήριξης και 
Ιατρικής Συνεργασίας PRAKSIS. 

 Οι εθελοντές παρεμβαίνουν προγραμματισμένα στις τοπικές κοινωνίες και συμμετέχουν στο 
Εθνικό Μητρώο Εθελοντών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. 

 Αυτονόητο είναι ότι το πρόγραμμα δεν απευθύνεται σε άτομα με προβλήματα υγείας ή 
υπέρβαρα. 

 
Οι συνάδελφοι που επιθυμούν την ένταξή τους σε μία από τις δύο ανωτέρω κατηγορίες 

να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του ΣΥΕΤΕ στα τηλέφωνα 210/3210661-2 ή 19594  
Κώστας Ζαρόκωστας  ή Βαρβάρα Βελέντζα. 
 
 Η οικολογική ομάδα του ΣΥΕΤΕ  συμμετέχει οργανωτικά και λειτουργικά στη  μεγάλη 
οικολογική ομάδα – κίνηση της ΟΤΟΕ που συστήθηκε πρόσφατα. 

Η συμμετοχή μας στην ευρύτερη προσπάθεια της Ομοσπονδίας κρίνεται απαραίτητη, λόγω 
της αναγκαιότητας για μια άλλης κλίμακας προσπάθειας όλων των τραπεζοϋπαλλήλων που 
στόχο έχει την πάλη για τη προστασία του περιβάλλοντος.   
 
 Εκδήλωση της Οικολογικής ομάδας της ΟΤΟΕ 

Καθαρισμός του χώρου από τον Άρειο Πάγο μέχρι την Αρχαία Αγορά με παράλληλη ξενάγηση 
από την κα Άρτεμη Σκουμπουρδή. 
Σάββατο 24 Νοεμβρίου και ώρα 10:30 π.μ. 
Σημείο συνάντησης ο θερινός κινηματογράφος ΘΗΣΕΙΟ, επί της Αποστόλου Παύλου(400 
περίπου  μέτρα από το σταθμό του θησείου). 
∆ηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες στα τηλέφωνα του Συλλόγου. 

  

     Η Αυστριακή  Άνοιξη 
          Έκθεση ζωγραφικής με έργα των Klimt-Schiele-Kokoschka.  

 Στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Βασ.Σοφίας και Κόκκαλη).  
Μετά από την μεγάλη ζήτηση για συμμετοχή των συναδέλφων στην πολύ σημαντική αυτή 
έκθεση προγραμματίσαμε τρεις ακόμα ξεναγήσεις στις εξής ημερομηνίες. 
Παρασκευή   23/11 και ώρα 4:00 μ.μ. 
Τετάρτη       28/11 και ώρα 4:00 μ.μ. 
Πέμπτη       29/11 και ώρα 4:00 μ.μ. 
 ∆ηλώσεις συμμετοχής απαραίτητες. 

 
 
 
 

Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. 


